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 مقدمة:
 

كبيلرة موال وتمويلل االرهلاب جلريمتين ملاليتين يترتلب عليهملا اتلار اقتصلادية ألغسل اكل من يشكل  -
اسلتقرار  بشلكل علامت وتعتبلر اللنظم الفعاللة لمتضلرر و د مباشلر للقطلاع الملالي للبللد اتهدياضافة الى 

موال وتمويل االرهاب امرا ضلروريا لحمايلة نهاهلة االسلواال وسلالمة القطلاع الملالي أللمكافحة غسل ا
ن اتخلاذ اجلراءات وامل التي تسلهل االسلتغالل الملاليت وللذل  فل العالميت اذ تساعد على تخفيف الع

متهلللللا الماليلللللة االرهلللللاب يسلللللاعد اللللللدول عللللللى حمايلللللة انظ ملللللوال وتمويللللللأللمنلللللع ومكافحلللللة غسلللللل ا
كونهلا جلهء  علن هلاتين الجلريمتينت بمنلى ليسل   المملكة األردنيلة الهاشلميةن واالقتصاديةت وحيث أ

الللى خطللورة هللذ  الجللرائم  المملكللةولين فللي فّعللال فللي المنظومللة االقتصللادية العالميللةت فقللد تنبلله المسلل  
 د من مخاطرها.وضرورة العمل على مكافحتها والح

 

إن مخرجلللللات التحليلللللل االسلللللتراتيجي تسلللللاعد وحلللللدة التحريلللللات الماليلللللة والجهلللللات الرقابيلللللة واألمنيلللللة  -
ذات العالقة في فهم األنماط واالتجاهات المختلفة والمستحدتة لعمليلات  واإلدارية األخر  واإلشرافية 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

تحديللد المخللاطر المحيطللة والمخللاطر الداخليللة للدولللة االمللر كمللا يسللاعد التحليللل االسللتراتيجي علللى  -
 الذي يساعد في عملية تحديد االولويات في مواجهة هذ  المخاطر وآلية الحد منها ومن انتشارها.

 

ويعتبللر تطللوير المعرفللة لللد  وحللدة التحريللات الماليلللة مللن اهللم النتللائج المستخلصللة لعمليللة التحليلللل  -
تعتبللر مللن أولللى الخطللوات التللي مللن خاللهللا تللتم عمليللة حمايللة امللن  االسللتراتيجيت حيللث أن المعرفللة

 المنظومة المالية للدولة من التهديدات التي تواجهها.
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  -والمنهجية:آلية العمل : أوالً 
 

 :اإلطار الزمني 
الوحلدة كانل  منلذ علام  اللواردة اللىوالتبليغلات  اإلخطاراتدراسة  تم  فيهاالفترة الهمنية التي 

  .2019 نهاية اية عامولغ 2016
 

 :االهداف 
 مليات غسل االموال وتمويل االرهاب في المملكة.ع وم شرات وانماط اتجاهاتتحديد 

 

 :النطاق 
 ر التالية:ادناء هذا التقرير جاءت من المصبإن المعلومات التي تم التوصل اليها وجمعها ل

والتبليغلللات  اتاإلخطلللار قاعلللدة بيانلللات الوحلللدة والتلللي تحتلللوي عللللى معلوملللات بخصلللوص  -
 الواردة من الجهات الخاضعة للقانون والجهات المبلغة بموجب القانون.

معلوملللات ذات عالقلللة تلللم الحصلللول عليهلللا ملللن الوحلللدات النظيلللرة بموجلللب طلبلللات تبلللادل  -
 .ةالمعلومات وطلبات المعلومات التلقائي

ا فللللي ذللللل  األحكللللام بملللل أي معلومللللات أخللللر  ذات عالقللللة مللللن مصللللادر حكوميللللة رسللللمية -
 .لقضائية ذات الصلةا
 

 :المنهجية 
 توزيع المهام على المحللين في مديرية التحري والتحليل المالي وتحديدها لكل محلل. -
دراسلللة الحلللاالت الموجلللودة عللللى قاعلللدة بيانلللات الوحلللدة بهلللد  تقسللليمها بحسلللب االنملللاط  -

 .واستخراج م شرات االشتبا  واالساليب التي ُبني  عليها
لمعلوملللات الصلللادرة واللللواردة ملللن واللللى الوحلللدة خصوصلللا تلللل  طلبلللات ا ودراسلللةاالطلللالع  -

 إذاالمرتبطة بالحاالت الموجودة على قاعلدة بيانلات الوحلدة وطللب أي معلوملات اضلافية 
 اقتض  الحاجة لذل .
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 عمل دراسة للمعلومات التي تم جمعها من خالل الرسومات البيانية. -

 

 :المخرجات 
 غسل األموال وتمويل االرهاب. عمليات وم شرات اتجاهات وأنماطايجاد  -
 تحديد نقاط الضعف بهد  وضع خطة لمعالجتها. -
 الخروج بتوصيات مناسبة للمخرجات التي تم التوصل إليها. -
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 اب والقضايا الراهنة:مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهًا: نيثا
 

أظهلللرت نتلللائج التقيللليم اللللوطني لمخلللاطر غسلللل األملللوال أن مسلللتو  المخلللاطر الكللللي لغسلللل  .1
األموال في المملكة "مرتفع"ت وجاءت نتيجة تقييم مستو  تهديلدات غسلل األملوال النلاتج ملن 

 ملللا نسلللبتهالمتحصلللالت المحليلللة للجلللرائم األصللللية فلللي المملكلللة بىنللله "متوسللل "ت وقلللد شلللكل  
( ملللن مجملللوع متحصلللالت الجلللرائم المحليلللة ملللن جلللرائم التهلللرب الضلللريبي و"السلللطو 93%)

 قلية و"الفساد والرشوة".)السرقة الجنائية( والسرقة" واالتجار بالمخدرات والم ترات الع
كمللا ونينلل  نتللائج التقيلليم أن معظللم المتحصللالت المحليللة للجللرائم األصلللية قللد تولللدت علللى 

ملن خلالل اسلتخدام القطلاع غيلر الرسلميت   من هذ  األموال ُأنفل وأن جهءًا هاماً  ت شكل نقد
أن جللهء مللن هللذ  األمللوالت ال سلليما المتحصلللة عللن ارتكللاب جريمللة التهللرب الضللريبيت قللد و 

( %18) تقللارب  نسللبة ضلل يلة لن أن هناللللُغسللل  مللن خللالل اسللتخدام القطللاع المللاليت وتبيلل
فلي حلين تبلين  ا ملن المملكلة م إخراجهلللجلرائم األصللية قلد تل ةمن حجم المتحصالت المحلي

أن تهديد غسل األموال الناتج عن متحصالت الجرائم األصلية الدوليلة ضل يل نسلبيًا وقلد تلم 
 تقييمه بىنه بمستو  "منخفض".

 

وأظهرت النتائج أن قطاع البنوك وقطاع مقدمي الخدمات المالية )شركات الصرافة ومقلدمي 
( وقطلللاع األعملللال والمهلللن غيلللر الماليلللة المحلللددة هلللي خلللدمات اللللدفع والتحويلللل اإللكترونلللي

ث حصل  ليلت ح (للر الضوابلللذ اتلللد اخللل)بع والللر غسل األملللي مخاطلللو  صافلللى بمستللاألعل
البنلوك عللى مسللتو  "مرتفلع" مللن المخلاطر فللي حلين حصللل قطلاع مقللدمي الخلدمات الماليللة 

مللن المخللاطرت كمللا  "علللى مسللتو  "متوسلل لماليللة المحللددة وقطللاع األعمللال والمهللن غيللر ا
وأظهرت النتائج أن قطاع شركات الوساطة المالية وقطلاع الشلركات الماليلة األخلر  وقطلاع 

 الم سسات غير الهادفة للرنح على أنها األقل بمستو  صافي مخاطر غسل األموال.
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تمويللل اإلرهللاب أن أملا بالنسللبة لتمويللل االرهللاب فقللد أظهللرت نتلائج التقيلليم الللوطني لمخللاطر  .2
جلاءت نتيجلة تقيليم مسلتو  و  مستو  المخاطر الكلي لتمويل اإلرهاب فلي المملكلة "متوسل "ت

وتبلين بلىن األملوال  تهديدات تمويل اإلرهاب الناتجلة علن جملع األملوال محليلًا بىنله "متوسل "
تهم التي يتم جمعها الستخدامها في أعملال إرهابيلة تجملع بشلكل أساسلي ملن المتبلرعين بل راد

)تمويل ذاتي من القائمين على العمل اإلرهابي أو متعاطفين معهلم أو م يلدين ألفكلارهم( أو 
مللن المتبللرعين بغيللر ارادتهللم او ال يعلمللون مصللير األمللوالت وتبللين أنلله ال يوجللد فللي المملكللة 

تلم جمعهلا  مجموعات منظمة معروفة تقوم بجمع األموال لإلرهابيينت علما بىن األموال التلي
لكة والنصلف اخخلر تلم إرسلاله نقدت ونصفها بقي داخل الممى شكل لل أساسي عللبشككان  
مت لات تمويلهللب أو لغايللن األجانللن اإلرهابييللل المقاتليللن قبللا مللارج المملكة الستخدامهلإلى خ

( 1325قاتلين األردنيين الموجلودين بطلر  تنظيملات متطرفلة خلارج األردن )مدد  اللغ علونل
ات النقديلة الداخللة لللن التدفقلاب الناتجلة عللل اإلرهللدات تمويللن أن تهديللن تبيلحيي لرت فلعنص

( %90وأن أكثلر ملن ) إلى المملكة ض يل نسبيًا وقد تم تقييمه على أنه بمسلتو  "ملنخفض"
 من عمليات التمويل تتم من خالل القطاع المالي غير الرسمي.

 

الخللللدمات الماليللللة )شللللركات الصللللرافة  وأظهللللرت النتللللائج بللللىن قطللللاع البنللللوك وقطللللاع مقللللدمي
ومقللدمي خللدمات الللدفع والتحويللل اإللكترونللي( هللي األعلللى بمسللتو  صللافي مخللاطر تمويللل 

عملال والمهلن غيلر الماليلة اإلرهاب نتيجة لحصولها على مستو  "متوس "ت ويليها قطلاع األ
 المحددة وقطاع التىمين بمستو  مخاطر "منخفض".

 : الراهنة في المملكة وهي وجود بعض القضايا ويشار الى .3
حلللدوع بعلللض العمليلللات االرهابيلللة داخلللل المملكلللة خلللالل األعلللوام األخيلللرة والتلللي تبنتهلللا  -

 عناصر متعاطفة مع تنظيمات ارهابية.
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تفاقم االضطرابات وحالة الفوضى التي ملا زالل  تشيشلها بعلض دول المنطقلة وخصوصلًا  -

 .منيةالتي تعاني من توترات أالدول المحيطة بالمملكة 
 المملكة مما قد ي دي الى ارتفاع نسبة الجريمة. التي تواجهالضغوطات االقتصادية  -

 :والمعلومات الكمية والنوعية : تحليل البياناتثالثاً 
 

( وتللللم تصللللنيف 2019( ولغايللللة )2016تللللم الرجللللوع إلللللى قاعللللدة بيانللللات الوحللللدة ل عللللوام مللللن )
ت الف لللة األوللللى تلللم توزيلللع اإلخطللللارات  لللاتف اإلخطلللارات والتبليغلللات اللللواردة للوحلللدة إللللى تللللالع

والتبليغلللات فيهلللا حسلللب الجهلللة المرسللللة لإلخطلللار والتبليلللغت والف لللة الثانيلللة تلللم توزيلللع اإلخطلللارات 
تبليغللللات حسللللب الشللللبهة ونللللوع الجريمللللة المشللللتبه بهللللات والف للللة الثالثللللة تللللم توزيللللع اإلخطللللارات وال

 مة من قبل المشتبه بهم. والوسائل المالية المستخد واتوالتبليغات حسب نوع األد
 

تملل  دراسللة اإلخطللارات والتبليغللات مللن حيللث م شللرات االشللتبا  الللواردة فيهللا وجللودة المعلومللات 
التلي المقدمة من الجهات المبلغةت كما وتم  دراسة اإلحاالت والتغذية الراجعة من قبل الجهات 

 -ت وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة:تم  اإلحالة إليها
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  كما يلي: الُمرسلةوالتبليغات بحسب الجهات  اإلخطاراتتصنيف- 
 

 عدد اإلخطارات والتبليغات
 الجهة

2019 2018 2017 2016 
 بنوك 448 417 381 431
 صرافة 90 169 162 179
 شركات الخدمات المالية 0 1 1 6
 تأمين/ حياة 1 0 0 2
 مؤسسات غير مالية 1 2 1 1
 خدمات الدفع والتحصيل شركات 10 6 12 39
 جهات رقابية على المؤسسات مالية 6 5 5 4
 جهات رقابية على المؤسسات غير مالية 0 2 0 1
 جهات رقابية على المؤسسات غير هادفة للربح 1 0 1 1

 جهات انفاذ القانون  45 52 179 271
 المجموع 602 654 742 935
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 -يلي: ين ما تب أعاله وتحليله الجدولمن خالل دراسة 

-2016استمرت البنوك بكونها أكثر الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة خالل فترة الدراسة ) -
( من مجموع %71( اخطار بنسبة )1677المرسلة منها ) اإلخطارات(ت حيث بلغ مجموع 2019

 ستغالل الواردة الى الوحدةت ويشير ذل  الى أن البنوك هي أكثر الجهات المعرضة لال اإلخطارات
ويعللود السللبب فللي ارتفللاع عللدد اإلخطللارات الللواردة مللن البنللوك الللى فللي عمليللات غسللل األمللوالت 

  .ليات غسل األموال وتمويل اإلرهابالى اتجا  المجرمين باستغالل هذا القطاع في عم هاتنبه
 2016الللواردة مللن شللركات الصللرافة المرخصللة خللالل االعللوام مللن  اإلخطللاراتلللوحا ازديللاد عللدد  -

اللللواردة ملللن شلللركات الصلللرافة خلللالل العلللام  اإلخطلللاراتت حيلللث كانللل  نسلللبة علللدد 2019لغايلللة و 
ي للل  فلللا وصلللام بينملللي نفس العلللف الواردة اراتلللاإلخطي لللن اجماللللل( م%16.3)ما نسبته  2016

 املار عط( اخ179( الى )2016( اخطار عام )90ت وارتفاعها من )(%27.2)الى  2019ام للع
السللبب فللي ذللل  الللى زيللادة الللوعي لللد  دوائللر االمتثللال لشللركات الصللرافة نتيجللة ويعللود  (2019)

هلذ  العديلد ملن لالجتماعات التنسيقية التلي تعقلدها الوحلدة ملع هلذ  الجهلاتت باإلضلافة اللى تبنلي 
 .الجهات ألنظمة رقابة ومتابعة للعمليات المالية

بلالتحويالت  تتعلل  تبلين أنهلا ة العامللة فلي المملكلةاللواردة ملن شلركات الصلراف اإلخطلارات بدراسة -
الماليللة المشللبوهة )الصللادرة والللواردة( وذللل  لطبيعللة الخللدمات المصللرح لهللا بتقللديمهات حيللث يعتبللر 

اجللراء التحويللل ال يحتللاج الللى فللتح  سللات الماليللة جاذبللا للمجللرمينت كللون مثللل هللذا النللوع مللن الم س
لشلركات الصلرافة  الكبيلرصرافةت باإلضافة الى العلدد اء معلومات مفصلة لشركة الحساب أو اعط

تنللوع وتعللدد وانتشللار هللذ  الفللروع فللي جميللع أنحللاء المملكللةت و  وعللدد الفللروع الضللخم شللركة( 140)
 .المالية من خالل شركات الصرافة وسائل وطرال التحويالت

اإلرهللاب  ان وجللود اتجللا  السللتغالل البنللوك وشللركات الصللرافة فللي عمليللات غسللل األمللوال وتمويللل -
ت وي كللد مللن حيللث تصللنيف مخللاطر هللذ  القطاعللات يتفلل  مللع مخرجللات التقيلليم الللوطني للمخللاطر

 على ضرورة استمرار هذ  القطاعات بتشديد الرقابة على العمليات التي تجر  من خاللها.
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 2018للللوحا ازديلللاد كبيلللر فلللي علللدد التبليغلللات اللللواردة ملللن جهلللات انفلللاذ القلللانون خلللالل علللامي  -

 2017و 2016ت حيث ورد الى الوحدة خلالل علامي 2017و 2016نة مع عامي مقار  2019و
ملللا مجموعللله  2019و 2018( تبليلللغ فلللي حلللين ورد اللللى الوحلللدة خلللالل علللامي 97ملللا مجموعللله )

اذ جهللات انفلل بللذلت ويعتبللر ذللل  م شللرا علللى (%364الللى ) زيللادة وصللل ( تبليللغ وننسللبة 450)
 الوحلدة واالعتماد بشلكل أكبلر عللى ت المالية الموازيةاجراء التحليال للمهيد من الجهود في القانون 

 .لديهااالستفادة من المعلومات المالية الموجودة و 
ولوحا االزدياد في اإلخطارات الواردة من شركات خدمات الدفع والتحصليلت بنسلبة زيلادة وصلل   -

رة مللن (ت وندراسللة هللذ  اإلخطللارات تبللين أن معظمهللا يتعللل  بعمليللات مشللبوهة صللاد%290الللى )
بطاقلللات ائتمانيلللة تعلللود ألشلللخاص ملللن جنسلللية عرنيلللةت وقلللد جلللاءت أبلللرز م شلللرات االشلللتبا  بهلللذ  

 -الحاالت كما يلي:
يلللر الكبيلللر والمفلللاجح بحجلللم الحركلللات المنفلللذة للللد  التجلللار عللللى خدملللة اللللدفع بواسلللطة التغ .أ

 بطاقات االئتمان خالل فترة زمنية قصيرة ودون وجود مبرر اقتصادي واضح.
ركللات بشللكل كبيللر دون وجللود مبللرر اقتصللادي واضللح فقللد تللم تنفيللذ عللدد كبيللر مللن تجهئللة الح .ب

الحركات باستخدام عدد كبير من هذ  البطاقات االئتمانيةت علمًا بىنله يمكلن اللدفع ملن خلالل 
 البطاقة بعملية واحدة دون الحاجة لتجهئة الحركات.

ال  حجللم مبيعللات التللاجر طبيعللة نشللاط التللاجر ال تتناسللب مللع حجللم العمليللات المنفللذةت واخللت .ج
 مع نظرائه من نفس طبيعة النشاط في نفس المنطقة.

 

موال المتواجدة في ألتبين أن مصدر ا الوحدة بالتحري والتحليل المالي بعد استكمال اجراءات
هللللذ   البطاقللللات هللللي مللللن حكومللللة الدولللللة المصللللدرة لهللللات وأنهللللا تصللللر  لمواطنيهللللا لتغطيللللة 

هذ  البطاقات خارج  ب خراجطنينت إال أن المواطنين يقومون مصاريف المشيشة والعالج للموا
ومللن تللم اعللادة هللذ  المبللالغ الللى دولللتهم نقللدا لالسللتفادة مللن  تسللييل ميمتهللا نقللدابالدهللم بهللد  

  جراء ب ون لار يقومللجع تلماال لللم باالتفلة تتللذ  العمليلللمت وهللللدة عليهلود بالفائلا يعمة مالعمل رال لف
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ت ماليلة وهميلة عللى نظلام اللدفع االلكترونلي باسلتخدام هلذ  البطاقلات مملا يشلكل وجللود حركلا

 ب حالللةقاملل  الوحللدة وعليلله حركللات ماليللة ضللخمة علللى حسللاب التللاجر لللد  مقللدم الخدمللةت 
 -:تالع جهات وهيالى  اإلخطاراتموضوع هذ  

 ة ونتللائج تحريللات مصللدرة البطاقللات حيللث تللم اعالمهللم بالحاللل وحللدة التحريللات الماليللة للدولللة
 صادر. الوحدة بموجب طلب معلومات تلقائي

  الجهللات االمنيللة المختصللة: وذللل  الطالعهللم علللى هللذا الللنم  الجديللد الللذي يللتم مللن خللالل
عمليللات نقللل امللوال مللن دول عرنيللة الللى االردن عبللر بطاقللات ائتمللان تللم تسللييل ميمتهللا نقللدا 

ما لمثل هذ  االنشطة من مخاطر أمنية فقد واعادة ارسالها الى الدولة المصدرة للبطاقاتت ول
 تم  اإلحالة.  

  دائللرة ضللريبة الللدخل والمبيعللات: حيللث أن الحركللات الماليللة التللي تملل  علللى حسللاب التللاجر
كبيرة جدات وقد تم  من خالل نشاطه التجاري مما يشكل دخل مالي لهت ولعلدم القلدرة عللى 

تمل  فقلد  ل ومبيعلات عللى هلذ  الحركلاتالتحق  فيما إذا كان التاجر يقوم بلدفع ضلريبة دخل
 االحالة.

 

ائج التحلري والتحليلل للد  تلواعالمهلا بن اإلخطلاراتعن هذ  كما تم  مخاطبة الشركات المبلغة 
التي تم  االحالة اليهات والطلب منها تهويد الوحدة بالمستجدات التي تطرأ للديهم  والجهةالوحدة 

 بخصوص الموضوع.
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 الشبهةمن حيث بليغات والت اإلخطارات تصنيف: 
 

 نوع االداة المستخدمة
 عدد اإلخطارات والتبليغات

2016 2017 2018 2019 
 255 207 79 97 تهرب ضريبي

 20 32 10 3 سرقة
 97 82 1 6 جرائم المخدرات

 62 48 77 23 الفساد واالختالس والرشوة
 235 191 110 79 احتيال

 4 7 2 3 ئعمتاجرة بضائع غير مشروعة/ تهريب بضا
 6 0 0 1 تالعب باألسواق المالية

 12 7 7 11 تزوير
 63 37 33 28 عدم تصريح عن اموال منقولة عبر الحدود

 16 1 41 7 مخالفة تشريعات
 38 40 193 0 عدم تقديم وثائق معززة

 14 23 72 301 عمليات مالية غير اعتيادية ال تتوافق مع ملف العميل
 113 67 29 43 تمويل ارهاب
 935 742 654 602 المجموع
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 -من خالل دراسة األرقام الواردة في الجدول أعاله وتحليلها تبين ما يلي: 

ففلي  الواردة الى الوحدة المتعلقة بشبهة التهرب الضريبي والتبليغات اإلخطاراتزدياد في لوحا ا -
( اخطللار 255وصللل  الللى ) 2019( اخطللار وتبليللغت بينمللا عللام 97بلللغ عللددها ) 2016عللام 

 (.%162,8وتبليغ بنسبة زيادة وصل  الى )
الللى الوحللدة والمتعلقللة بشللبه االحتيللال خللالل الفتللرةت  الللواردةوالتبليغللات  اإلخطللاراتازدادت عللدد  -

 2018( اخطللار وتبليللغ فللي حللين وصللل العللدد فللي عللامي 79) 2016حيللث بلغلل  خللالل عللام 
 ( اخطار وتبليغ على التوالي.235( و)191) 2019و

وجلود المتعلقة بشلبهة التهلرب الضلريبي واالحتيلال  والتبليغات اإلخطاراتس الهيادة في عدد تعك -
فهللم ت و مللن خللالل القطللاع المللالي اتجللا  لغسللل األمللوال الناتجللة مللن التهللرب الضللريبي واالحتيللال

أكثر الجلرائم من هي واالحتيال التهرب الضريبي  بىن جريمتيالجهات المبلغة للمخاطر ووعيها 
اللوطني للمخلاطرت وي كلد ذلل  أيضلا  لتقيليما مخرجات وهو ما يتناسب معتدر متحصالت التي 

تبني هذ  الجهات للنهج المبنلي عللى المخلاطر وتشلديد الضلواب  واإلجلراءات عللى أي عمليلات 
ارتباطهلللا بجريملللة التهلللرب الضلللريبيت كملللا ويعلللود السلللبب فلللي ذلللل  اللللى التغذيلللة الراجعلللة  يشلللتبه

لجهللات المبلغللة بخصللوص أنمللاط االحتيللال المسللتخدمة مللن قبللل المجللرمين المقدمللة مللن الوحللدة ل
 في القطاع المالي.

ملوال عبلر الحلدود فقلد للوحا ازديلاد علدد التبليغلات اللواردة ملن دائلرة ألبخصوص عمليلات نقلل ا -
الجمللارك االردنيللة المتعلقللة بعللدم التصللريح أو التصللريح المغلللوط خللالل فتللرة الدراسللةت حيللث ورد 

 ( تبليغ فق .28) 2016( تبليغ في حين ورد الى الوحدة خالل عام 63) 2019خالل عام 
إن ازديلللاد علللدد التبليغلللات اللللواردة ملللن الجملللارك االردنيلللة بخصلللوص علللدم التصلللريح والتصلللريح  -

المغلوط يعتبر م شر على ما تقوم به الجمارك االردنية من جهلود فلي عمليلة تفتليم المسلافرين 
ة اللى التنبله اللى مخلاطر لت باإلضافلدة والجملاركلالتعلاون بلين الوحل يللوتفع المملكلةالقادمين الى 

ملن خلالل نقلل األملوال والسليولة و غسل األملوال وتمويلل اإلرهلاب خلارج القطلاع الملالي الرسلمي 
 .النقدية عبر الحدود
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يللام والتبليغللات الللواردة الللى الوحللدة والمتعلقللة باشللتبا  الجهللة المبلغللة بعللدم م اإلخطللاراتبلللغ عللدد  -
(ت فلي حلين تنلاقص 193ما مجموعه ) 2017العميل بتقديم الوتائ  المعهزة الالزمة خالل عام 

للوحا كملا و ( عللى التلواليت 38( و)40ليصلل اللى ) 2019و 2018هذا العلدد خلالل العلامين 
والتبليغللات والمتعلقللة بشللبهة )عمليللات ماليللة غيللر اعتياديللة(ت  اإلخطللاراتانحللدار كبيللر فللي عللدد 

 2019عللام  ( اخطللار وتبليللغ فلي حللين وصلل خللالل301) 2016العلدد خللالل علام حيلث كللان 
( اخطار وتبليغت ويدل ذل  على امتثال البنوك للتعليمات الصادرة علن البنل  المركلهي 14الى )

وارتفاع الوعي للد  وتطويرها ألنظمتها االلكترونية وم شرات االشتبا ت االردني بهذا الخصوص 
تحديللد وتفصلليل أسللباب ودواعللي االشللتبا  بشللكل أفضللل بهللد  تحسللين  الجهللات المبلغللة بضللرورة

 جودة اإلخطارات الصادرة منها.
 ما يلي: بخصوص الحاالت المتعلقة بشبهة تمويل االرهاب فقد لوحا -

وذلل  كلون بشكل كبير خالل فترة الدراسلةت  انخفاض اإلخطارات الواردة من الجهات المبلغة .أ
 للتمويلليقوملون باسلتخدام وسلائل أخلر  اإلرهلاب ومملولي  االرهلابيين التحليالت أظهلرت أن

ل )مثل ل اللذاتيدام التمويأو استخ ة(لة النقديلوال )السيوللوجمع األم من خالل المناولة النقدية
ت اسللتخدام ت بيللع ممتلكللات شخصللية لللديهم لغايللات التمويلللى قللروض شخصلليةلالحصللول عللل

قيلليم الللوطني للمخللاطر بللىن أكثللر مللن وي كللد ذللل  مللا خلللص اليلله الت (المللدخرات الشخصللية
 .( من عمليات التمويل تتم من خالل القطاع المالي غير الرسمي90%)
 جهللات انفللاذ القللانون والجهللات القضللائية ارتفللاع بعللدد التبليغللات الللواردة مللنفللي حللين لللوحا  .ب

هلذ  الي الملوازي فلي مثلل بالتحليل الم الوحدة ىد علم باالعتماوميامه ابلرهإلبشبهة تمويل ا
وتشلللير الدراسلللات والتحلللليالت التلللي أجرتهلللا الوحلللدة بنلللاًء عللللى طللللب جهلللات إنفلللاذ  تالقضلللايا

القانون والجهات القضائية الى زيادة اتجا  تمويل اإلرهلاب ملن خلالل اسلتخدام القطلاع غيلر 
 اح(تصللمللن حللد اإلفالنقللل المللادي ل مللوال عبللر الحللدود )نقللل مبللالغ أقللل  واحتماليللةالرسللمي 

رورة تشديد المتابعات األمنية على المعابر الحدودية وعلى األشخاص المشتبه ويتبع ذل  ض
 بتورطهم او تعاطفهم مع اإلرهابيين.
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 المالية المستخدمة من قبل والوسائل  االدواتبحسب نوع  تصنيف اإلخطارات والتبليغات
 :بهمبه/ المشتبه 

 

 نوع االداة المستخدمة
 والتبليغات اإلخطاراتعدد 

2016 2017 2018 2019 
 462 344 336 285 تحويالت خارجية وداخلية
 234 242 215 185 ايداعات/ سحوبات نقدية

 109 81 40 74 شيكات اصدارايداع/ 
 1 2 4 6 ائتمانيةتسهيالت 

 10 --- 6 5 تعامالت ذات عالقة باالستثمار
 63 37 34 28 نقل اموال عبر الحدود

 39 21 9 11 الكترونيةمالية خدمات 
 10 9 5 7 تبديل عملة

 5 --- 1 --- بيع وشراء االسهم
 2 --- --- 1 وثيقة تأمين

 0 6 4 --- اعتمادات مستندية
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 -لواردة في الجدول أعاله وتحليلها تبين ما يلي: امن خالل دراسة األرقام 
 اإلخطللللاراتبهللللم فللللي مللللن قبللللل المشللللتبه  التللللي يللللتم اسللللتغاللهادوات الماليللللة األ أكثللللرلللللوحا أن  -

جللاء  الحللواالتت بينمللاهللي  2019ولغايللة عللام  2016والتبليغللات الللواردة خللالل الفتللرة مللن عللام 
ت وايلللداع واصلللدار الشللليكات فلللي المرتبلللة الثانيلللةفلللي عمليلللات االيلللداع والسلللحب النقلللدي اسلللتغالل 

 المرتبة الثالثة.
خدام التحللويالت وااليللداعات بدراسللة اإلخطللارات الللواردة للوحللدة تبللين وجللود اتجللا  ملحللو  السللت -

والسحونات النقدية في عمليات التهرب الضريبي واالحتيالت مما يفسر أن أكثلر األدوات الماليلة 
المستغلة من قبل المشتبه بهلم هلي التحلويالت وااليلداعات والسلحونات النقديلةت كملا وللوحا بلىن 

الصللرافة وتحديللدًا الشللركات المتعلقللة بجللرم االحتيللال كللان معظمهللا وارد مللن شللركات  اإلخطللارات
نللللاالطالع علللللى هللللذ  ت و فللللي المملكللللةفللللي منللللاط  محللللددة  أو فروعهللللا متواجللللدةالتللللي مركههللللا 

تبللين أن معظمهللا متعلقللة بانتحللال شخصلليات عامللة مللن دول خليجيللة بهللد  جمللع  اإلخطللارات
ات ملن تبرعات ومساعدات مالية للجالية السورية المتواجدة في المملكة حيث يتم استقبال التبرعل

الواردة الى الوحلدة  اإلخطاراتخالل حواالت مالية عبر شركات الصرافةت كما يفسر ذل  ازدياد 
 من شركات الصرافة المرخصة.

فتللرة وجللود ازديللاد فللي اسللتخدام الخللدمات الماليللة االلكترونيللة مللن قبللل المشللتبه بهللم خللالل  تبللين -
وتبليللغ متعلقللة باسللتخدام هللذ  ( اخطللار 39) 2019ت حيللث ورد الللى الوحللدة خللالل عللام الدراسللة

( اخطلللار 11) 2016االدوات ملللن قبلللل اشلللخاص مشلللتبه بهلللمت فلللي حلللين كلللان العلللدد فلللي علللام 
 وتبليغ.

ان االزديلاد فللي الحلاالت المشللتبه بهلا الللواردة الللى الوحلدة المتعلقللة بالخلدمات الماليللة اإللكترونيللة  -
المجلللرمين بالتقنيلللات يعتبلللر م شلللر عللللى ملللد  تطلللور المعرفلللة للللد  االشلللخاص المشلللتبه بهلللم و 

دام المحافا لةت كما أن استخللم الجرميلات القيام بىعمالهيم لغان قبلهما هلة استغاللللللة وكيفيللالحديث
موال تعتبر عمليلة بسليطة وغيلر معقلدةت وان مبلالغ الحلواالت التلي ألاإللكترونية لغايات تحويل ا

 ستخدام هذ  الوسائل.يقوم ه الء االشخاص بتحويلها صغيرة مما يشجعهم على ا
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ماليلة مثلل  بلىدواتوالتبليغلات اللواردة اللى الوحلدة متعلقلة  اإلخطلاراتلوحا وجلود علدد قليلل ملن  -

يل العملة والتسهيالت االئتمانية مملا وتبد باألسهموتائ  التىمين واالعتمادات المستندية والتداول 
ة اسللتغاللها فللي عمليللات يللدل علللى عللهو  المجللرمين عللن اسللتخدام هللذ  األدوات نظللرًا لصللعون

 غسل األموال ووجود رقابة مشددة على استخدامها.

 :طلبات التعاون مع الوحدات النظيرة 
 :صادرةالتعاون الطلبات  .1

اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2016خلالل علام  معلوملات ( طللب16تم ارسال ) -
( طلبلللات 4تلللم ارسلللال طلبلللات اليهلللا هلللي كلللل ملللن االملللارات العرنيلللة المتحلللدة بواقلللع )

مللوالت اضللافة الللى الواليللات المتحللدة االمريكيللة بواقللع ألجميعهللا متعلقللة بشللبهة غسللل ا
 موال.ألغسل ا( طلبات جميعها متعلقة بشبهة 3)

اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2017خلالل علام  معلوملات ( طللب17تم ارسال ) -
( طلبلات كانل  4) تم ارسال طلبات اليها هي كل من االمارات العرنية المتحدة بواقع

رهللابت اضللافة الللى جمهوريللة العللراال إلمللوال وشللبهة تمويللل األمتعلقللة بشللبهة غسللل ا
 ( طلبات جميعها متعلقة بشبهة غسل االموال.3بواقع )

اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2018خلالل علام  معلوملات ( طللب27تم ارسال ) -
 ت( طلبلللا4دية بواقلللع )تلللم ارسلللال طلبلللات اليهلللا هلللي كلللل ملللن المملكلللة العرنيلللة السلللعو 
( طلبلات لكلل منهملا 3اضافة الى جمهورية العراال واالملارات العرنيلة المتحلدة بواقلع )

 موال.ألجميعها متعلقة بشبهة غسل ا
اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2019خلالل علام معلوملات طللب  (41)تم ارسال  -

( طللب 12ة بواقلع )لللالعرنيلة السعودي ةلللن المملكلللل ملللي كلللا هلللات اليهللم ارسال طلبللللت
( طلبلات تليهلا االملارات العرنيلة المتحلدة بواقلع 8اضافة اللى جمهوريلة العلراال بواقلع )

 موال.أل( طلبات لكل منهما جميعها متعلقة بشبهة غسل ا5)
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 :واردةالتعاون الطلبات  .2
يللات مللن كللل مللن الوال 2016الللى الوحللدة خللالل عللام  الللواردةتركللهت طلبللات التعللاون  -

وال وتمويلللللل لملللللألي غسلللللل الة بشبهتللللللب متعلقلللللل( طلللللل11ع )لبواقللللل ةدة األمريكيللللللالمتحللللل
( 7) المتحلدة بواقلعالعرنيلة ملارات إلل من جمهورية العلراال والى كلللإة للضافإرهابت إلا

 .األملوال( طلبات على التوالي متعلقة بشبهة غسل 4طلبات و)
مللن الواليللات المتحللدة  2017ل عللام الللى الوحللدة خللال الللواردةتركللهت طلبللات التعللاون  -

وتمويل االرهابت اضلافة  األملوال( طلبات متعلقة بشبهتي غسل 10األمريكية بواقع )
( طلبللات علللى التللوالي متعلقللة 3( طلبللات و)4بواقللع )سللوريا والبحللرين الللى كللل مللن 
 .وتمويل االرهاب األملوالبشبهة غسل 

مللن جمهوريللة العللراال  2018عللام  الللى الوحللدة خللالل الللواردةتركللهت طلبللات التعللاون  -
ت اضللللافة الللللى الواليللللات المتحللللدة األملللللوال( طلللللب متعلقللللة بشللللبهة غسللللل 27بواقللللع )

رهلابت كملا ورد إلوتمويل ا األملوالمتعلقة بشبهتي غسل  طلبات (8االمريكية بواقع )
 .األملوال( طلبات لكل منهما متعلقة بشبهة غسل 5من كل من هولندا وفلسطين )

مللن الواليللات المتحللدة  2019الللى الوحللدة خللالل عللام  الللواردةالتعللاون  تركللهت طلبللات -
رهلللاب وملللن إلوتمويلللل ا األمللللوال( طللللب متعلقلللة بشلللبهتي غسلللل 12االمريكيلللة بواقلللع )

ت اضللافة الللى دولللة األملللوال( طلللب متعلقللة بشللبهة غسللل 11جمهوريللة العللراال بواقللع )
 .األملوالغسل  ة( طلبات متعلقة بشبه7فلسطين بواقع )

 

 -المشار اليها أعاله تبين ما يلي:من خالل دراسة األرقام والطلبات  .3
( 16تبللين ارتفللاع الطلبللات الصللادرة مللن الوحلللدة الللى الجهللات النظيللرة حيللث بلغللل  ) -

ويعتبلللر ذلللل   2019( طللللب علللام 41ت وازداد العلللدد ليصلللل اللللى )2016طللللب علللام 
 اتملن المعلو ملر لللل أكبلللللللكلللادة بشللللتفي االسللدة فلللد  الوحلللي لللادة الوعللى زيللعل م شراً 

الموجودة لد  الوحدات النظيرة وتعهيه التعاون الدوليت ويعكس الفائدة من االنضلمام 
 للمجموعات العالمية مثل مجموعة )إغمون (.
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بخصللوص طلبللات التعللاون الصللادرة فقللد لللوحا عللدم وجللود اخللتال  كبيللر بخصللوص  -

الصللادرة مللن الوحللدةت إنمللا كللان االخللتال  متعللل   طلبللات المعلومللاتومضللمون عللدد 
تلم طللب  2017بالدول التي تلم طللب المعلوملات منهلات حيلث للوحا أنله خلالل علام 

كلللان اهمهلللا  2016معلوملللات ملللن وحلللدات نظيلللرة للللم يلللتم التعاملللل معهلللا خلللالل علللام 
 )فلسطين ولبنان والسودان(.

عللى طلبلات المعلوملات كانل  إن جودة المعلومات المقدمة من الوحلدات النظيلرة ردًا  -
تللم االسللتناد عليهللا فللي عمليللة تحليللل و ذو اهميللة كبيللرة  إال أن معظمهللا كللانمتباينللةت 

بعلللض الحلللاالت المرتبطلللة بهلللا مثلللل المعلوملللات اللللواردة ملللن كلللل ملللن )العلللراال وكنلللدا 
 ونريطانيا(.

)الواليللللات  لللللوحا بللللىن دولبخصللللوص طلبللللات المعلومللللات الللللواردة الللللى الوحللللدة فقللللد  -
 .هي أكثر الدول التي ترسل طلبات التعاون  دة االمريكية والعراال وفلسطين(المتح
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 االتجاهات:ًا: رابع
  ت بهتتا الوحتتدة لالخطتتارات والتبليغتتات التتواردة لتتوح  ان متتاالتتى التحلتتيالت التتتي قباالستتتناد

 االتجاهات التي سلكها المجرمون تركزت بما يلي:
جلرائم التهلرب الضلريبي واالحتيلال  الملوال المتحصللة علنل اسلاتجه المجرمون للقيام بغ .أ

م لللذ  الجرائلات اللواردة بهلللوالتبليغ اإلخطاراتغ عدد لث بللحدودت حيلر الللوالنقل المادي عب
( اخطار وتبليغت في حين وصل العدد 426ما مجموعه ) 2017و 2016خالل عامي 

وصلللل  اللللى ة زيلللادة بنسلللب ( اخطلللار وتبليلللغ988اللللى ) 2019و 2018خلللالل علللامي 
(131,9.)% 
اتجلللا  المتهرنلللون ملللن الضلللرائب اللللى اسلللتخدام القطلللاع الملللالي الرسلللمي لغسلللل األملللوال  .ب

الناتجة عن جرم التهرب الضريبيت وخصوصا البنوكت حيث تبين ميامهم ب يداع األموال 
 البنكية التجارية.الحسابات من  الً في حساباتهم الشخصية بد

قطلاع البنلوك لغايلات غسلل االملوال المتحصللة علن الجلرائم  باسلتغاللاستمر المجرمون  .ج
شلللركات الصلللرافة اسلللتخدام الخلللدمات المقدملللة ملللن للللوحا ارتفلللاع  كملللاالتلللي قلللاموا بهلللات 

خلللدمات تحويللللل )وشلللركات خلللدمات اللللدفع والتحصللليل االلكترونلللي ملللن قبلللل المجلللرمين 
 اإلخطللاراتغ عللدد بللل حيللثت (االمللوال واالدوات والوسللائل والخللدمات الماليللة اإللكترونيللة

الللواردة للوحلللدة ملللن شلللركات الصلللرافة وشللركات خلللدمات اللللدفع والتحصللليل خلللالل علللامي 
 2018( اخطار في حين وصل العدد خالل عامي 275ما مجموعه ) 2017و 2016

 (.%42.5( اخطار بنسبة زيادة )392الى ) 2019و
الرسلللمي فلللي اتجللله مموللللو اإلرهلللاب اللللى االسلللتمرار فلللي اسلللتخدام القطلللاع الملللالي غيلللر  .د

عمليللات التمويلللت باإلضللافة الللى اسللتمرارهم فللي االعتمللاد علللى عمليللات التمويللل الللذاتي 
 من خالل القروض الشخصية والرواتب ونيع الممتلكات.
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 ها عبر الحدودلبالنسبة للنقل المادي للنقد واألدوات القابلة للتداول لحام: 
( تبين ما 2019لة عبر الحدود لعام )من خالل دراسة قضايا عدم التصريح لألموال المنقو 

 -يلي:
ن أكثلللر الحلللاالت تكلللرارا لعلللدم التصلللريح علللن أحيلللث تبلللين وجلللود اتجلللا  لتهريلللب النقلللدت  -1

ام لالل عللللللللللة خلللللل( حال34ددها )لللللللغ عللللللي بللللللللد التللللللب النقلللللللاالت تهريللللللللي حللللللللاألمللللوال ه
ي ذلل  االتجلا  لتهريلب %( ملن مجملوع الحلاالت المكتشلفةت ويلل54)ة لللل( وننسب2019)

%( ملللن مجملللوع الحلللاالتت وملللن تلللم االتجلللا  لتهريلللب اللللذهب 28.5بنسلللبة ) الشللليكات
 %( من مجموع الحاالت. 17.4والمعادن الثمينة بنسبة )

 تتحديللداً اكتشللافها فللي مطللار الركللاب حللاالت تهريللب الللذهب والمعللادن الثمينللة تللم جميللع  -2
ن خلللالل مركللله مطلللار لات كانللل  مللللب الشيكلللللتهريللل اً رار لاالت تكللللر الحللللأن أكثلللفلللي حلللين 

الحلاالت األكثلر د كانل  لد فقللب النقللت أملا بالنسلبة لتهريلمركه بريلد العاصلمةالتخليص و 
تكرار تتم من خالل الحدود البرية )العمريت جابرت الكرامة( مما يشير الى وجلود اتجلا  

 .براً  التنقلعبر  لتهريب النقد
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 سًا: األنماط والحاالت العملية:خام
 

تحصلللل واتجلللا   نملللاط المبنيلللة عللللى علللدد حلللاالت التكلللرار التللليتلللم اسلللتخراج مجموعلللة ملللن األ
لتنفيذ مخططاتهمت ونهد  زيلادة جلودة هلذ  معينة ستخدام أداة أو وسيلة المجرمين المتكرر إل

والتبليغات التي كان  نتائجها  اإلخطاراتاألنماط فقد تم االعتماد في استخراجها على تحليل 
اء أو الجهلات األمنيلة والرقابيلة المختصلة وحصلل  فيهلا النهائية بىن تمل  احالتهلا اللى القضل

ضًا ألهم هلذ  األنملاط ملع بيلان حاللة عمليلة واحلدة وفيما يلي عر  توتم فرض عقونات إدانات
 -:لكل نم 

  :تهريب الذهب والمعادن الثمينة من خالل مطار الركاب النمط األول: .1
 

 ملخص الحالة العملية:
 

سافرين القادمين الى المملكة بهد  تمريرها دون االفصاح اخفاء سبائ  ذهبية مع أحد الم
عنها للجهات المختصة عند القدومت حيث تم ضب  الحالة من قبل دائرة الجمارك االردنية وتم 

 الحجه على السبائ  وارسال تبليغ للوحدة.
 

 جراءات المتخذة:إلملخص ا
 

( لسنة 46ل وتمويل اإلرهاب رقم )( من قانون مكافحة غسل األموا21استنادًا ألحكام المادة )
رف  بهما كتاب مدير مركه ل( النافذت ورد للوحدة كتابين من دائرة الجمارك األردنية م2007)

ن الدولة لي الجنسية ملو "م" أردنلدوم المدعلاء قله اتنلة أنله المتضمنلجمرك مطار الركاب ومرفقات
( كغم ذهب لم يقم 8.8م وجد بحوزته )د التفتيلب وعنلار الركالرك مطله جملر مركل"و" عب

( دينار أردنيت وتنفيذا ألحكام 204,585بالتصريح عنها وأن ميمة الذهب المشار إليها تبلغ )
( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذت قام  دائرة الجمارك 21المادة )

وتم التحفا على الذهب المشار  ب بالغ الوحدة واحالة الموضوع إليها مع كافة المرفقات كما
 إليه أعال  لحين صدور القرار القضائي بهذ  القضية.
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 تفاصيل المرفقات:
 

صللورة عللن كتللاب صللادر مللن مللدير مركلله جمللرك مطللار الركللاب إلللى عطوفللة مللدير عللام  -
( كغلم ذهلب مشلغول مضلروب بالرصلاص 8.8الجمارك األردنية يبين ارسال طرد يحتلوي )

تيفاء الغرامات الجمركية المستحقة على المذكور أعال  بموجب وصلل الجمركيت وأنه تم اس
 ( دينار أردني.51,299مالي ونلغ  ميمة هذ  الغرامات )

صورة عن محضر الضب  الجمركي يبين أنله تلم ضلب  اللذهب المشلغول مخبلى حلول جسلم  -
 المسافر وعلى قدميه وعند تحويله افاد بىنه دخان.

 

 اجراءات الوحدة: 
راسلللة المرفقلللات والرجلللوع اللللى قاعلللدة بيانلللات الوحلللدة وقواعلللد البيانلللات التجاريلللة ملللن خلللالل د -

المتاحلللة تبلللين علللدم وجلللود أي معلوملللات سللللبية للللد  الوحلللدة تتعلللل  بالملللذكور أعلللال  لغايلللة 
 تاريخه.

قاملل  الوحللدة بنللاًء علللى مللا سللب  ب حالللة الموضللوع إلللى عطوفللة النائللب العللام سللندًا ألحكللام  -
ة لوص جهئيللللبخصذ لاب النافللرهلإلل الللوال وتمويللمألة غسل اللون مكافحللن قانلل( م21المادة )

طوفلة النائلب العلام بلىن الوحلدة عالم لدودت واعلة عبلر الحلوال المنقولمألح عن الدم التصريلع
سللتقوم باسللتكمال اجراءاتهللا بللالتحري والتحليللل المللالي للمللذكور وتهويللد  بالنتللائج الحقللًا فللور 

 االنتهاء منها.
 

 ستكمال اجراءاتها وذلك كما يلي: مت الوحدة بإرسال مخاطباتها القا
 

بالحسلابات التلي تعلود للملدعو الوحدة  نوك العاملة في المملكة لتهويدالتعميم على جميع الب -
 التحليل المالي لهذ  الحسابات.و "م" 

 ويلللدترن يونيلللون والملللوني غلللرام لته التعمللليم عللللى جميلللع اللللوكالء الرئيسللليين لحلللواالت الويسللل -
 من والى المذكور. الصادرة والواردةبالحواالت  الوحدة
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فيملا إذا يوجلد أي قيلود أو طلبلات أمنيلة الوحلدة  دة إدارة األملن الوقلائي لتهويلدمخاطبة السلا -

" وتدميقه على قواعد بيانات الشرطة المحلية والعرنية والدولية وحركات سفر مبح  المدعو "
 المذكور.

العاملللة لالستفسلللار علللن أي معلوملللات أمنيلللة سللللبية بخصلللوص  مخاطبلللة دائلللرة المخلللابرات -
 المذكور.

فسلار علن أي معلوملات مخاطبة الوحدة النظيرة في الدوللة التلي قلدم منهلا المشلتبه بله لالست -
 وما إذا قام بالتصريح عن أي اموال عند مغادرته.ه متوفرة بخصوص

 

 ت ردود الجهات على النحو التالي:جاء
 

رة مفللاد  ان المللذكور يعمللل بشللكل رسللمي فللي الدولللةت وأنلله مللن ذوي جللاء رد الوحللدة النظيلل -
أي  وال يوجللد  ةتللي تل  الدولللة فلللوك العامللللد  البنللللال يمتل  أي حسابات لو الدخل المرتفع 

معلومللات سلللبية بحقلله كمللا انلله لللم يقللم بالتصللريح عللن أي امللوال بحوزتلله عنللد مغادرتلله الللى 
 االردن.

يحتفا بحساب واحد قائم لد  أحلد البنلوك العامللة فلي المملكلة والعمليلات  تبين أن المذكور -
الماليللة التللي تملل  علللى الحسللاب كانلل   بللارة عللن قيللد رواتللب تقاعديللة ناتجللة عللن خدمتلله 

 السابقة لد  الجهات الرسمية األردنية.
تبلللين أنللله ورد للملللذكور حلللوالتين داخليتلللين علللن طريللل  "ملللوني غلللرام" بقيملللة إجماليلللة بلغللل   -

( دينار أردني عن 250( دينار أردنيت وقام ب صدار حوالتين داخليتين أيضًا بقيمة )200)
 طري  "ويسترن يونيون".

الحظ  الوحلدة ملن خلالل رد السلادة إدارة األملن الوقلائي أنله ال يوجلد أي قيلود أمنيلة بحل   -
لمللذكور الدولللة "و" وهللي نفللس الدولللة التللي قللدم منهللا ا حركللات سللفر الللىالمللذكور وان لديلله 

 أتناء ضبطه من قبل دائرة الجمارك األردنية ونحوزته الذهب المشغول.
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 تبين من خالل رد دائرة المخابرات العامة عدم وجود معلومات أمنية سلبية بح  المذكور. -
للم يتبلين وجلود أي عمليللات ماليلة مشلبوهة تمل  علللى حسلاب الملذكور أو أنله ورد اليلله أي  -

 هة.حواالت تثير الريبة أو الشب
قامللل  الوحلللدة ب حاللللة نتلللائج دراسلللة ردود الجهلللات إللللى عطوفلللة النائلللب العلللام لضلللمها إللللى  -

 االحالة االولى ولتمكينه من القيام باتخاذ اجراءاته وف  القوانين المعمول بها.
 

تمت ادانة المذكور بجرم ادخال مبالغ نقدية الى المملكة تتجاوز قيمتها المبالغ المسموح 
أ( من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل /20ها وفقا ألحكام المادة )بها دون تصريح عن

ن ( م%10ج( من ذات القانون بالغرامة )/25االرهاب والحكم عليه عمال بأحكام المادة )
 قيمة االموال غير المصرح بها. 

 

 :لغايات تجارية النمط الثاني: التهرب الضريبي من خالل استخدام الحساب الشخصي .2
 

 حالة العملية:ملخص ال
في هذ  الحالة تم استخدام الحساب الشخصي من قبل أحد االشخاص لغايات القيام بالعمليات 
المالية التجارية العائدة ألحد  الشركات التي يشارك بها وذل  بهد  إخفاء هذ  العمليات 

 اكتشافها.من حتى ال تتمكن دائرة ضريبة الدخل التجارية 
 

 

 :ملخص االجراءات المتخذة
ورد إلى الوحدة إخطار من أحد البنوك بخصوص المدعو )ن( أحد أصحاب الشركات الكبر  
مفاد  ميام المذكور باستخدام حساباته البنكية الشخصية لغايات ممارسة أعماله التجارية بداًل من 
استخدام الحسابات الخاصة بشركاتهت األمر الذي قد يكون م شرًا على مخالفة المذكور لقانون 

 ريبة الدخل والمبيعات من خالل التهرب ضريبيًا. ض
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كما ورد الحقًا إخطار تاني من أحد البنوك أيضًا بخصوص شقي  المذكور أعال  وشريكه في 
نفس الشركة المدعو )م( والسبب هو استخدام المذكور حسابه الشخصي لغايات تجاريةت حيث 

لية بشكل مكثف تمثل  ب يداعات نقدية تبين للبن  أن حساب المدعو )م( قد شهد عمليات ما
 متبوعة بحواالت خارجية صادرة كان المستفيد فيها حساب المذكور نفسه لد  بن  خارجي.

 

 نتائج اجراءات التحري والتحليل المالي لدى الوحدة:
 

بعد استكمال اجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي لحركة حسابات المدعوين )ن( و )م( 
 -د البيانات المتاحةت تبين ما يلي:للوع لقواعللة والرجللًا وطلب المعلومات األمنيللام تقريبلة عخالل فتر 

ان عائلة المذكورين تمتل  شركة مواد غذائية في المملكة ولها عدة فروعت باإلضافة  -
 المتالكهم مصنع لذات الغاية.

 المجال.المذكورين شركاء في أرنعة شركات مسجلة قائمة تعمل في هذا إن  -
( مليون 2.1بلغ حجم العمليات المالية الدائنة على حسابات المدعو )ن( ما يعادل حوالي ) -

 دينار أردني تمثل  في معظمها ب يداعات نقدية تم  من قبل موظفين في الشركة.
( 2.2بلغ حجم العمليات المالية المدينة على حسابات المدعو )ن( ما يعادل حوالي ) -

 تمثل  في معظمها بشيكات وحواالت صادرة داخلية.مليون دينار أردني 
( ألف 976بلغ حجم العمليات المالية الدائنة على حسابات المدعو )م( ما يعادل حوالي ) -

 دينار أردني تمثل  في معظمها ب يداعات نقدية تم  أيضًا من قبل موظفين في الشركة.
( مليون 2.3( ما يعادل حوالي )بلغ حجم العمليات المالية المدينة على حسابات المدعو )م -

دينار أردني تمثل  معظمها بعمليات مالية على شكل حواالت خارجية صادرة وشيكات 
 مسحونة من الحسابات سواء نقدًا او من خالل المقاصة.

 ان عوائد المبيعات تتناسب مع طبيعة العمليات المالية المجراة على الحسابات. -
 نشاط الشركة.ان مصدر االموال متىتي من خالل  -
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ان طبيعة دورة العمليات المالية المجراة على الحسابات الشخصية للمذكورين )ن( و )م(  -

والقيام بشراء بضائع من التجار تتمثل بىن المذكورين يقومان ب يداعات نقدية للمبيعات 
 بموجب شيكات.

رتبطة إن الحركات المالية التي تم  على حسابات المذكورين الشخصية لد  البن  م -
بشركات وكذل  أشخاص يمتلكون م سسات فردية وشركاء في شركات مختلفة تتواف  

 .من قبل المذكورينغاياتها مع طبيعة نشاط الشركات المملوكة 
بناًء على ما تقدمت وحيث أن المذكورين )ن( و )م( يقومان باستخدام حساباتهما الشخصية  -

 كان بهما ونشكل واضحت األمر الذي يعدلغايات تجارية تتعل  بعمل الشركات التي يشار 
يت قام  الوحدة ب حالة االخطارين الى لرب الضريبلالته ارتكابهم لجرم ىلًا عللم شرًا قوي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلجراءاتها وفقًا ألحكام التشريعات المعمول بها 
 بالخصوص.

 
فاده انه وبعد التدقيق تبين وجود ورد الى الوحدة كتاب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات م

مخالفات قام المدعو )ن( بارتكابها خالفًا ألحكام قانوني ضريبة الدخل والمبيعات النافذين ترتب 
بلغ  عليها فروقات في ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة عليه باإلضافة لغرامات

 ( مليون دينار.11حوالي ) اجمالية
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تحال شخصيات أمراء من دول الخليج وايهام األشخاص بجمع تبرعات النمط الثالث: ان .3
 :لمساعدة الفقراء من خالل مواقع التواصل االجتماعي

 

 ملخص الحالة العملية:
في هذ  الحالة تم اكتشا  مجموعة من األشخاص يمارسون االحتيال عبر مواقع التواصل  

شركات الصرافة وايهام المتبرعين االجتماعي من خالل طلب تحويل مبالغ مالية لهم عبر 
راء خليجيينت وقد ورد لشركة لبىنهم يقومون بجمع تبرعات لمساعدة الفقراء نيابة عن شيوخ وأم

 الصرافة شكاو  من العمالء المرسلين للحواالت بىنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.
 

 ملخص االجراءات المتخذة:
رافة مفادها ميام كل من المدعو "ع/ يحمل خطارات من احد  شركات الصإ( 6ورد للوحدة )

ة" والمدعو "س/ اردني الجنسية" والمدعوة "هل/ للة عرنيللجنسية عرنية" والمدعو "ع/ يحمل جنسي
( 31ردنية الجنسية" والمدعوة "ر/ اردنية الجنسية" والمدعوة "ن/ اردنية الجنسية" باستالم )أ

والر امريكي حيث كان اشتبا  الشركة الُمبلغة ( د51,017حوالة خارجية بقيمة اجمالية بلغ  )
واقع التواصل االجتماعي بىنهم شيوخ وامراء دولة )أ( لر ملاء عبلدعإلمتعل  بقيام المذكورين با

وانهم بصدد ارسال اموال لمساعدة الفقراء في الدولة )ع( حيث يتم الطلب من االشخاص في 
باإلضافة ف  الحجه عن مبالغ المساعدات و الدولة )ع( ارسال االموال مقابل اجور الشحن 

الى تلقي الشركة الُمبلغة اتصاالت من بعض مرسلي الحواالت يطالبون ب لغاء حواالتهم وذل  
الت وقد باشرت الوحدة اجراءاتها بالتحري من خالل الرجوع الى للة احتيللى عمليللم الللتعرضه

 باإلضافة الى موقعي "وزارة الصناعة والتجارةقواعد البيانات المتاحة وقواعد البيانات التجارية 
 -كما تم  مخاطبة الجهات المحلية التالية:مرامبة الشركات"ت دائرة " و"والتموين

"ادارة االمن الوقائي" لالستفسار عن المذكورين وفيما إذا يوجد اي قيود او قضايا او  -
جود العديد من القيود اسبقيات بحقهم حيث زودتنا "ادارة االمن الوقائي" برد مفاد  و 

 والطلبات بح  المذكورين باستثناء كل من المدعو "ع" والمدعو "ع".
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التعميم على "كافة شركات الصرافة الحاصلة على موافقة للتعامل مع الدولة )ع(" لمعرفة  -
فيما إذا قام المذكورين ب رسال او استقبال اي حواالت من خاللهمت حيث قام  كافة 

( حوالة بقيمة تعادل 56ا بالردود والتي اظهرت استقبال المذكورين )الشركات بتهويدن
 ( دينار أردني.29,724)

شركات الصرافة التي تم التعميم عليها تبين  باقي بعد دراسة وتحليل الردود الواردة من -
 -اختي:

( 80,741( حوالة بقيمة اجمالية تعادل )87بلغ مجموع الحواالت الواردة للمذكورين ) .1
 أردني. دينار

 استالم المذكورين حواالت مجهئة من عدة مرسلين مختلفين. .2
 عدم وجود عالقة حقيقية موتوقة بين المذكورين وأطرا  الحواالت. .3
( من المجموع الكلي %60ان نسبة الحواالت الواردة من الدولة )ع( تمثل ما نسبته ) .4

 للحواالت.
على وجود شخص بالخفاء هو من  آلية استالم الحواالت للمذكورين متشابهة مما يدلإن  -

يقوم بتشغيلهم في هذا العمل وفي ضوء صعونة تحديد المستفيد الحقيقي للحواالت 
تم إحالة  تن المذكورين ونين مرسلي الحواالتباإلضافة الى عدم وجود عالقة واضحة بي

نون ( من قا7الموضوع الى "إدارة األمن الوقائي" سندًا ألحكام الفقرة )ب( من المادة )
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعمول به.

 

انه  ورد الى الوحدة تغذية راجعة من "إدارة األمن الوقائي" بخصوص الموضوع اعاله مفادها
لوحدة تم ضبط شبكة من عدة اشخاص يقومون بعمليات من اوفي ضوء المعلومات الواردة 

تحقيق معهم تم ضبط رئيس الشبكة االحتيال من خالل مواقع التواصل االجتماعي، وبال
والمستفيدين الحقيقيين من الحواالت المالية وتوديعهم الى القضاء حيث تمت مصادرة 

 وادانتهم بجرم االحتيال والمتحصالت الجرمية، األموال محل الجريمة والوسائط المستخدمة
 .غسل أموال متحصلة عن جنحة وجرم
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من خالل وسائل التواصل االجتماعي برعات النقدية جمع التالنمط الرابع )تمويل إرهاب(:  .4
 :دون الحصول على ترخيص رسمي

 

 الحالة العملية:ملخص 
في هذ  الحالة تم اكتشا  شخصين يقومان باستخدام أحد مواقع التواصل االجتماعي بهد  

يل جمع األموال تح  غطاء "تبرعات للفقراء" وكانا يقومان باستخدام هذ  األموال لغايات تمو 
 سفر مقاتلين الى ساحات القتال ودعمهم.

 

 ملخص االجراءات المتخذة:
من خالل المتابعات االستخبارية ألحد العناصر المتطرفة )المدعو س( من قبل دائرة  -

المخابرات العامة فقد توفرت لديهم معلومات استخبارية بوجود نشاطات متطرفة لهذا 
 العنصر.

ة والمالية لهذا العنصر وتم االستعالم من وحدة مكافحة تم التوسع بالمتابعات االستخباري -
غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن األنشطة المالية الخاصة به وحساباته والطلب من 

لغايات التوسع في ور واصوله وفروعه للات المذكلي لحسابلل الماللالوحدة القيام بالتحلي
 موال. ألنهائي لهذ  اعملية البحث عن مصادر أمواله اضافة الى المصير ال

هاب اجراءاتها بالتحري من خالل الرجوع إلر باشرت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل ا -
الى قواعد البيانات المتاحة وقواعد البيانات التجارية باإلضافة الى موقعي "وزارة 

دل الصناعة والتجارة والتموين" و"دائرة مرامبة الشركات" وموقع ميهان الخاص بوزارة الع
 ولم يتبين وجود معلومات سلبية بحقه.

قام  الوحدة بالتعميم على المذكور واصوله وفروعه لد  جميع البنوك العاملة في  -
المملكة وجميع وكالء حواالت ويسترين يونيون وموني جرام واكسبريس موني لتهويد 

وعه واالت للمذكور واصوله وفر لات او حلن أي حسابلالوحدة بىي معلومات متوفرة ع
 -خالل فترة عام تقريبات ونعد استكمال دراسة كافة الردودت تبين ما يلي: 
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  المذكور يمتل  حساب مشترك مع أحد األشخاص )المدعو ال( لد  أحد البنوك

 العاملة في المملكة.
  يتم تغذية هذا الحساب بشكل رئيسي من خالل حواالت خارجية واردة من دول

قدية وحواالت داخلية واردة من شركات صرافة مختلقة باإلضافة الى ايداعات ن
أردنيةت حيث تقوم شركات الصرافة ب يداع وتحويل مبالغ الحواالت الواردة للمذكور 

 عن طريقهم في حسابه البنكي المشترك مع )المدعو ال( بناًء على طلبه.
  من خالل االطالع على تفاصيل الحواالت الواردة للمذكور والوتائ  المعهزة التي

ودتنا بها البنوك وشركات الصرافة تبين أن الغاية من معظم هذ  الحواالت كان  ز 
 )تبرعات خيرية للفقراء والمحتاجين(.

  تبين ميام المدعو )ال( بتحويل جهء من المبالغ المتوفرة بالحساب المشترك الى
أشخاص يتواجدون في إحد  الدول التي تشهد نهاعات واضطراباتت كما تبين 

)س( يقوم بتحويل جهء آخر من هذ  المبالغ الى أشخاص يتواجدون  بىن المدعو
 مناط  مختلفة داخل المملكة.ب

 

باستهدا  الصفحة العائدة للمدعو )ال( على أحد مواقع التواصل االجتماعي تبين أنه  -
يستخدم هذ  الصفحة لغايات استعطا  الناس وجمع التبرعات حيث يدعي بىنه يقوم 

للفقراء والمحتاجينت ويقوم بتحميل صور على صفحته تىكيدا ب رسال هذ  التبرعات 
  الدعاءاته. 

ة لبعد استكمال اجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي تم تهويد دائرة المخابرات العام -
ات والنتائج التي تم التوصل اليهات حيث تم اعتقال كل من المدعو )س( لبالمعلوم
عهما تبين بىن جهء من األموال المجمعة عبر )ال( ونالتوسع بالتحقي  م والمدعو

االنترن  يتم صرفها لغايات تمويل سفر عناصر متشددة الى ساحات القتالت وجهء آخر 
 يتم تحويله لهذ  العناصر بعد سفرها الى ساحات القتال لغايات تقديم الدعم لهم.
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رهاب حيث تم تحويل كل من المدعو )س( والمدعو )ال( الى القضاء بتهمة تمويل اإل -
( سنوات ومصادرة األموال الموجودة في 10تم  ادانتهما والحكم عليها باألشغال مدة )

 الحساب المشترك العائد لهما واألموال الموجودة في حساباتهما.
كما وتم  مصادرة هواتف خلوية وأجههة كمبيوتر محمول ومركبة تعود لهما حيث أن  -

 كاب جريمة تمويل اإلرهاب.جميع هذ  األدوات استخدم  كوسائ  الرت
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 ًا: المؤشرات:دسسا
تلللم اسلللتخراج مجموعلللة ملللن الم شلللرات المرتبطلللة بعمليلللات غسلللل األملللوال وتمويلللل اإلرهلللابت 

 اإلخطللاراتونهللد  زيللادة جللودة هللذ  الم شللرات فقللد تللم االعتمللاد فللي اسللتخراجها علللى تحليللل 
ة بللىن تملل  احالتهللا الللى القضللاء أو الجهللات األمنيللة والتبليغللات التللي كانلل  نتائجهللا النهائيلل

ة بجميلللع لعلملللا بلللىن الم شلللرات المعروضلللة أدنلللا  ال تشلللكل قائملللة شلللاموالرقابيلللة المختصلللةت 
نللا علللى هسيقتصللر العللرض و الم شللرات المرتبطللة بعمليللات غسللل األمللوال وتمويللل اإلرهللابت 

 -أهم هذ  الم شرات هي:
 

 :مؤشرات غسل األموال 
 

 

 ت مالية ذات طابع تجاري على الحسابات الشخصية للعمالء.وجود عمليا 
 وافلل  مللع طبيعللة ايللداعات وسللحونات نقديللة بشللكل متكللرر وايللداع واصللدار شلليكات بمللا ال يت

 من قبل العميل. النشاط المصرح عنه
  ايللداعات نقديللة تللتم علللى الحسللاب يتبعهللا مباشللرة عمليللات تحويللل خللارجي دون وجللود مبللرر

 واضح.
 آخلرين ونشلكل متكلرر دون وجلود  ة فلي حسلابات عميلل ملا ملن قبلل اشلخاصايداعات نقدي

 عالقة واضحة بينهم.
 ت مللع مالحظللة مللن الحللواالت الماليللة عللدم وجللود عالقللة واضللحة بللين المرسلللين والمسللتفيدين

 ال تدل على نشاط معين. متفاوتةوجود تكرار للحواالت للشخص الواحد ونمبالغ 
  مالية صغيرة تدل على ميام العميل بتجهئة االيداعات النقديلة ايداعات نقدية متكررة ونمبالغ

 الكبيرة لتجنب المسائلة من البن .
 .عدم ميام العميل/ العمالء بتقديم الوتائ  المعهزة الالزمة عند الطلب 
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  علدم قدرتله عللى اجابلة االسل لة المطروحلة عليله ملن قبلل ارتباكله و سلوك العميلل ملن حيلث

ميامللله بالعمليلللة الماليلللةت حيلللث ان علللدد ملللن العملللالء كلللانوا يسلللتعينون الجهلللة المبلغلللة عنلللد 
م ليسللللوا علللللى االسلللل لة وهللللذا م شللللر علللللى أنهلللل لإلجابللللةآخللللرين عبللللر الهللللاتف  بىشللللخاص

 المستفيدين الحقيقيين.
 .محاولة العميل تقديم رشوة الى الموظف بهد  تمرير معاملته 
 يللال عللليهم بمبللالغ ماليللة مللن قبللل شللكاو  واردة الللى الجهللات المبلغللة مللن اشللخاص تللم االحت

 اشخاص اخرين ينتحلون صفات شيوخ وامراء خليجيين.
  المواقللع التجاريللة مثللل وجللود معلومللات سلللبية عللن اشللخاص منشللورة عبللر االنترنلل  وعبللر

(World-Check(و )Nexis Diligence.) 
  أو حيازة وتائ  مهورة تهوير وتائ. 
 لموافقلات الالزملة لتبرعات دون الحصول عللى ابهد  ا استقبال تحويالت مالية من الخارج

 من الجهات الرسمية المعنية.
  تبديل كميات كبيرة من األوراال النقدية من ف لات صلغيرة بلىوراال نقديلة ملن ف لات كبيلرة دون

 مبرر واضح.
 طابقللة تتحويللل األمللوال الللى عللدة مسللتفيدين يتواجللدون فللي منطقللة واحللدةت وتكللون المبللالغ م

 ين في كل حوالة.والمستفيدين مختلف
  من الجهلات المختصلة الالزمة أو الموافقات ممارسة انشطة دون الحصول على التراخيص

 مثل اعمال الصرافة وجمع التبرعات.
  حسابات مالية خامدة يتم تفعيلها ملن قبلل العملالء تلم يلتم مباشلرة اسلتقبال حلواالت خارجيلة

 بمبالغ مالية كبيرة.
  موال.األعدم وضوع مصدر 
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 رأس مال شركة جديدة لد  البن  واستكمال إجراءات تسجيل الشركة  ميمة أن يتم إيداع بعد
ملن الحسلاب  المبللغ الملودعوالحصول عللى وتلائ  ملن البنل  ب يلداع راس الملال يلتم سلحب 

 .واجهة لغايات أخر   شركة وهمية أو مما يدل على أن الشركة هي
 

 

 رهاب:إل مؤشرات تمويل ا 
 يع ممتلكات شخصية بشكل مفاجح ودون وجود مبرر واضح.ب 
  استغالل تواجد الجالية السورية في المملكة لغايات جمع مبالغ ماليلة باسلمهم واالفصلاح ان

 هذ  المبالغ لغايات تقديم المساعدات لهم.
 .جمع التبرعات دون ترخيص 
 القللة واضللحة ودون تلقللي التبرعللات/ التحللويالت الماليللة مللن دول مختلفللة دون وجللود أي ع

 الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.
 مختلفلة إلجلراء التحلويالت الماليلة وتغييلر عنلاوين اللدخول ) ااستخدام وسلائل تكنولوجيلIP 

Address.إلخفاء معالم التتبع ) 
 .ورود اسم صاحب الحساب على قوائم االشخاص المصنفين ك رهابيين 
   االلللي والبطاقلللات االئتمانيللة فللي دول مرتفعللة المخللاطر او فلللي اسللتخدام بطاقللات الصللرا

 مناط  حدودية للدول مرتفعة المخاطر.
 .عدم التصريح او التصريح المغلوط عن االموال المنقولة عبر الحدود 
  ت أو دول مجلللاورة لهلللا تشلللهد نهاعلللات أو دول عاليلللة المخلللاطر تحلللويالت ملللن واللللى منلللاط

 ونشكل متكرر ونقيم متدنية.
 مكللان سللكنه ومكللان عمللله وعللدم تقللديم مبللرر  بعيللد عللن م سسللة ماليللة العميللل لفللرعجعللة مرا

 واضح لتوجهه الى هذا الفرع.
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  وجلود عللدة حسلابات لللد  البنل  لعللدة أفلراد ال تللرنطهم عالقلةت إال أن هللذ  الحسلابات تحمللل

ت صللندوال شللقة مشللتركةعنللوان عنللاوين مشللتركة )رقللم هللاتف مشللتركت مكللان سللكن مشللتركت 
 .(شتركبريد م

 .ميام العميل بتغيير مكان اقامته بشكل متكرر 
  تفسللير سللبب التحويللل علللى قللل  وارتبللاك العميللل وعللدم تقديملله مبللررات مقنعللة وعللدم مقدرتلله

 المالي أو الجهة المرسلة أو الغاية من النشاط المالي.
 ي ملن ايداعات نقدية لد  أحد فلروع البنل  يتبعهلا مباشلرة سلحونات نقديلة ملن الصلرا  اخلل

أو أملاكن  أماكن بعيدة نسبيا عن مكان اإليداعت أو من أماكن يتواجد بها تنظيمات متطرفلة
 .قريبة من مناط  النهاع

  استخدام بطاقة الصرا  اخلي والبطاقات االئتمانية لتنفيذ عمليات شراء غير اعتيادية لمواد
شلراء مثلل هلذ   كيماوية تدخل في صلناعة المتفجلرات دون وجلود نشلاط تجلاري يبلرر سلبب

 المواد.
  استخدام بطاقة الصرا  اخلي والبطاقات االئتمانية لشراء تذاكر طيران لدول منلاط  النلهاع

 أو دول مجاورة لها.
 .استخراج بوالص تىمين على الحياة بالرغم من صغر عمر العميل 
  كونها خامدة أو جامدةتنفيذ عمليات مالية على الحساب بعد فترة طويلة من. 
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 : التوصيات:سابعاً 
 

 فاعليللة قطللاع االعمللال والمهللن غيللر الماليللة المحللددة فللي مكافحللة غسللل  العمللل علللى زيللادة
اللواردة  اإلخطلاراتعلدد  نظلرا لقللة وزيادة الوعي لد  هذ  الجهات اإلرهاباالموال وتمويل 

 .منها
 

  إال فتلرة الدراسلة ركات الصلرافة خلالل اللواردة ملن شل اإلخطاراتعلى الرغم من ارتفاع عدد
تقللم شللركات الصللرافة لللم  معظللمأن العللدد ال يعكللس حجللم القطللاع داخللل المملكللةت حيللث أن 

عن أي عمليلة مشلبوهةت وتجلدر االشلارة اللى أنله وعللى اللرغم ملن ذلل  فقلد للوحا  باإلبالغ
مختللللف أن الشللركات المرسلللة لإلخطلللارات تعتبللر ملللن الشللركات المنتشلللرة بشللكل كبيلللر فللي 
 ب رسلللالمنلللاط  المملكلللة ولهلللا قاعلللدة عملللالء كبيلللرة مقارنلللة ببلللاقي الشلللركات التلللي للللم تقلللم 

 خطارات الى الوحدة. إ
 

  اللللواردة ملللن خلللالل شلللركات الصلللرافة وجلللود حلللاالت تلللم ملللن خاللهلللا  اإلخطلللاراتللللوحا فلللي
ن استغالل الالج ين والوضع االقتصادي المتدني والبطالة سواء ملن قبلل آخلرين أو الالج لي

طللللب المسلللاعدات الماليلللة الشخصلللية والعائليلللة لجملللع  آليلللةأنفسلللهمت حيلللث للللوحا انتشلللار 
ضلرورة بلر هلذا االملر م شلرًا عللى تالمالية المختلفلةت ويع التحويلاالموال من خالل انظمة 

ركة الحلواالت التلي ت التحويل المالي وشركات الصرافة على حلرقابة من قبل شركاتشديد ا
ة أو للللللا الحللواالت الصللادرة والللواردة مللن دول تشللهد نهاعللات مسلحخصوصلل تللتم مللن خاللهللا

أن تعمللل و ر للللى المخاطلي علللنللواالسللتمرار بتبنللي الللنهج المبت ةللللهابيإر ات لللللا تنظيمللللد بهاجلليتو 
تكثيللللف الجللللوالت التفتيشللللية المتخصصللللة بمكافحللللة غسللللل األمللللوال الجهللللات الرقابيللللة علللللى 

 وتمويل اإلرهاب.
 مية الى الكشف عن الجهات التلي تملارس نشلاط تحويلل األملوال بشلكل مواصلة الجهود الرا

 غير مرخص وايقاع العقونات الرادعة بحقهم.
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  حلللاالت ملللن اإل أكبلللرضلللرورة تعهيللله ورفلللع اللللوعي للللد  الجهلللات االمنيلللة لالسلللتفادة بشلللكل

أن  وذل  في ضلوءت بخصوص حاالت االشتبا  بالحواالت المالية إليهممن الوحدة  المرسلة
 ليسوا هم المستفيدين الحقيقيين من هذ  التحويالت. اإلخطاراتالمشتبه بهم في ظم مع

 اإلخطللاراتجللودة  بهللد  تحسللينالبنللوك  االسللتمرار فللي التغذيللة الراجعللة واالجتماعللات مللع 
وك للسياسلة لو انتهلاج البنلللله اراتلاإلخطهذ  بعض هد  من ال تبين أنت حيث الواردة منها

بعلللد ميلللام المشلللتبه بللله  حصلللل  اإلخطلللاراتأو أن هلللذ  (ت Defensive SARs) الدفا يلللة
 الحساب لد  البن . ب غالال

 ن المجتمللللع األردنللللي يعتبللللر مللللن قللللع البيانللللات المشللللار اليهللللا اعللللال  أمللللن المالحللللا مللللن وا
ل علللى لرورة العملللممللا يشللير الللى ضلل علللى التعللامالت الماليللة النقديللةت ةمللالقائالمجتمعللات 

  الحركات المالية التي يقوم بها العمالء بحساباتهم لد  البنوك تفعيل االشتمال المالي ورن
أو من خالل المحافا االلكترونية لتحديد مصادر االموال والثروات وتتبلع المصلير النهلائي 

 لها والمستفيدين النهائيين منها.
 ن زيللادة فاعليللة القللوانين والتشللريعات ذات العالقللة بحيللث تكللون أكثللر فاعليللة وأكثللر تللىتيرا ملل

 الدولية.والمعايير التوصيات  تطبي خالل 
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 وتمويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال
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